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KALENDER 

 14.-16. august. Introduksjons og lederkurs, Skjeberg. Se WSO-posten 

2-2009  

 21. august. Konstitueringsmøte WSO Rogaland. Fontenehuset, 

Stavanger kl 19.  

 22.-28. august. Amaliedagene 2009, Å våge å skille seg ut.  

 27. august. Demonstrasjon foran Stortinget. 

 

 Hver onsdag 18-21. WSO Oslo/-Akershus inviterer til Time Out hos 

WSO. 

Demonstrasjon 27. august. 
 

Under Amaliedagene arrangeres en demonstrasjon på Eidsvolds plass (foran 

Stortinget) mot tvang og for menneskerettigheter i psykiatrien. 

 

Vi vil ha plakater og apeller, og løpesedler som kan deles ut. 

Apellene starter kl 13. 

 
Vi trykker opp t-skjorter som de som deltar på demonstrasjonen kan bruke. 

 

Jo flere vi er jo mer oppmerksomhet får vi på saken.  

Møt opp! 
 

 

Arrangør er Amaliedagene. 

 

Amaliedagene vil også ha en markering på Youngstorget fredag 28. august, i 

forbindelse med fattigdomsmarkeringen, med plakater og stand. 
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Amaliedagene 2009 

 
Høstens største arrangement for WSO er Amalidagene, som foregår i Oslo 22-28 

august.  

Programmet for dagene sendes ut sammen med WSO-posten, og det er mye 

spennende som skjer denne uka.  

I år har vi invitert David Oaks fra USA, som er leder for Mind Freedom 

International. Han er en av spydspissene i brukerbevegelsen, og har lang 

erfaring som forkjemper for menneskerettigheter for brukere og overlevere fra 

psykiatrien. 

David vil være med under Amaliedagene hele uka, til og med torsdag, og vi 

oppfordrer alle som har mulighet til å komme å høre på ham. Han er en 

inspirerende mann, med mye erfaring og spennende tanker.  

David Oaks står på programmet på åpningen 22. august, og skal holde foredrag 

24 august, og han vil også delta på demonstrasjonen 27. august og holde appell. 

 

På www.wso.no finner du en video med David Oaks. 

 

 

 
 

David Oaks, USA 
 

Leder og grunnlegger av Mind Freedom International. 
 

David har vært aktiv som menneskerettsaktivist siden 1977, etter at han selv ble 

tvangsinnlagt og tvangsmedisinert mens han var student ved Harvard. Han er i 

dag en sentral person i protestbevegelsen av overlevere fra psykiatrisk 

behandling. Mind Freedom oppfordrer til en ”ikke-voldelig revolusjon i 

psykisk helse”, og jobber med å sette søkelys på overgrep i psykiatrien så vel 

som alternativer til psykiatrisk behandling. 

 

http://www.wso.no/
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David Oaks er en utpreget dialogens mann, samtidig som han ikke er redd for å 

stille krav og protestere på andre måter når dialog ikke når langt nok, som ofte er 

situasjonen når man kjemper mot mektige fiender som psykiatri og 

legemiddelindustri.   

Psykiater og forfatter Loren Mosher, som utviklet Soteria House-modellen 

(medikamentfri behandling av psykose), uttalte om David til LA Times; ” At 

bevegelsen har overlevd er i stor grad på grunn av Davids evne til å jobbe som 

en hund for nesten ingen penger, og hans evne til å berolige de menneskene som 

er rasende. Han har klart å holde mange ulike meninger under samme paraply.”   

 

Mind Freedom er en økonomisk uavhengig organisasjon, som ikke mottar 

statstøtte eller økonomisk sponsing fra legemiddelindustrien. Dette gjør at de har 

en uavhengig posisjon, og fører en uredd kamp mot psykiatrisk undertrykkelse 

og legemiddelindustriens makt.  

Mind Freedom er derfor 100 % avhengig av gaver, og har en tøff utfordring 

økonomisk nå under finanskrisen. 

WSO er medlem i Mind Freedom som organisasjon, men det er også mulig å 

melde seg inn som enkelt medlem, eller gi en gave.  

 

For mer informasjon om hva Mind Freedom gjør, og hvordan du kan støtte 

arbeidet se www.mindfreedom.org .   
  

 
 

 

Stemmehører- gruppe 

WSO er i gang med planlegging av en stemme-hører gruppe i Oslo området. 

Ønsket er å skape et trygt sted hvor man kan få aksept for sine opplevelser og 

selv definere problemer og løsninger i forhold til det å høre stemmer, uavhengig 

av diagnoser. 

Vil du høre mer om dette, ta kontakt med Haakon Sandøy på tlf: 905 31 865 

Lokale aktiviteter: 

WSO Rogaland har konstitueringsmøte 21. august kl 19 på 

Fontenehuset i Stavanger. Der vil det bli valgt styre for fylkeslaget, 

og lagt planer fremover.  

Kontaktperson Torleif 90583644  

 

 

WSO Østfold inviterer medlemmer til medlemskveld i Skjeberg 

søndag 16. august ca kl 15. 

Kontaktperson Kari S. 41775173 

 

 

 

s  
 

http://www.mindfreedom.org/
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 Veibeskrivelse til WSO  

 
 

 

 

 
Landsforeningen We Shall Overcome (WSO) 

Støtteforening for mennesker i psykiatrien og deres venner 

Stiftelsesår: 1968 / Org.nr.: 980 334 597  / Bankkontonr.: 6242.05.31325 

Postboks 8817 Youngstorget, 0028 Oslo – besøksadresse: Møllergata 12, inng. Torggata. 

Tlf. 22 41 35 90 –  Fax 22 41 35 91 – post@wso.no – www.wso.no 

Leder: Mette Ellingsdalen, 908 59 796, mette-el@online.no 

Nestleder: Finn Halvorsen, 45023143 finnmhalvorsen@hotmail.com 

Kontoret er åpent mandag, onsdag og fredag mellom 12 og 15, og 

onsdag mellom 18 og 21.  
 

Det er åpent for medlemmene til å ringe kontoret på 22 413590 hvis du 

har noe på hjertet, eller komme innom i Møllergata 12 (inngang Torggata). 

 

De du møter på kontoret er:  

Eva Eriksen, Finn Halvorsen og Bjørn Ingar Pedersen. 

http://mail.netidentity.com/cp/ps/Mail/ViewMsgController?d=lund.as&u=jo&an=DefaultMailAccount&t=3d126&fp=INBOX&uid=3186
http://www.wso.no/#_blank
mailto:mette-el@online.no
mailto:finnmhalvorsen@hotmail.com

